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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่ อ เป น การเสริ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดและเจตนารมณ ข องเกณฑ
มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบั ณฑิตศึกษา สํา หรับเปนแนว
ทางการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการ
บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้ เปนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาเพื่อปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๓. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ห น า ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให มี
มาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู ง ขึ้ น สอดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และควรกําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ อาทิ จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตร สัดสวน
นักศึกษาตออาจารยผูสอน
๔. ระบบการจัดการศึกษา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดใหใชระบบทวิภาคเปนระบบมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชระบบทวิภาคในการจัดการศึกษา
เพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นไดเชนกัน อาทิ ระบบไตรภาค หรือ
ระบบจตุรภาค กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
การศึกษานั้นไวในหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบงภาคการศึกษา
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ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคการศึกษา การคิดหนวยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ
การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตระบบดังกลาวกับหนวยกิตระบบทวิภาค
อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปน
ระบบมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
๕. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิช าศึ ก ษาทั่ วไปมี เ จตนารมณ เพื่ อ เสริ ม สร า งความเป นมนุ ษ ยที่ ส มบูร ณ โดยให ศึ ก ษา
รายวิชาตาง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นไดดวยตนเอง
การจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอเนื่องหรือ
รายวิชาขั้นสูงอีก และไมควรนํารายวิชาเบื้องตนหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษา
ทั่วไป
๖. การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ ออกมารับใชสังคม รวมทั้ง
มุงเนนการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง ใหสามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรูใหม สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร
และระดับอนุปริญญา) ควรเปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัย
อาชีวศึกษา เปนตน ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปดสอนหลักสูตรระดับ
อนุ ป ริ ญ ญา ควรมี เ หตุ ผ ลความจํ า เป น ในการเป ด สอนและต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความต อ งการบุ ค ลากร
ในสาขาวิชานั้นเปนสําคัญ รวมทั้งคํานึงถึงความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาที่มีการเปดสอนอยูแลว
ในสถาบันอื่น
๗. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
๗.๑ คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ซึ่งมี
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีตองมีประสบการณในการสอนและไดรับการพัฒนาใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น รวมทั้ง
ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
๗.๒ อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางดาน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใช
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เต็มเวลาตามเวลาทําการ) ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไมได และตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตร
ใดในขณะหนึ่ง ๆ เทานั้น
ในกรณีที่เปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๗.๓ อาจารยประจําหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยขอมูลรายชื่อและคุณวุฒิ
ของอาจารยในแตละหลักสูตร ทั้งคณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษในแตละภาคการศึกษา สําหรับผูที่จะ
ได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น คณาจารย ทั้ ง ๒ ประเภทดั ง กล า วในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถวนในการทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนตามที่เกณฑกําหนด โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
พรอมทั้งปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา และใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรขอมูล
ดังกลาว เพื่อประโยชนในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสืบไป
๗.๔ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๗.๕ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารย
ประจําในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น สวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันก็ได ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง เปนสาขาวิชา
ที่ขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวมใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม
อนึ่ง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการ และตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
๗.๖ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอน
เปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตอง
พิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
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ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึ กษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากร
ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปน
บุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
ในสาขาวิชานั้น ๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น ๆ
เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
แทนเป น กรณี ๆ ไป โดยความเห็ น ชอบของสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และต อ งแจ ง คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งนั้นดวย
ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษ ใหประเมินผลงานทางวิชาการ
ใหเทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียง
และยอมรับใหเทียบเทากับผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
๘. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหนับรวมจํานวนนักศึกษาเกา
ที่ยังไมสําเร็จการศึกษาดวย
๙. การสอบผานภาษาตางประเทศ
เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก กําหนดใหตองสอบผานภาษาตางประเทศ
อยางนอย ๑ ภาษา เกณฑดังกลาวใหใชกับผูเรียนเปนรายบุคคล ผูเรียนในหลักสูตรเดียวกันไมจําเปน
ตองเรียนภาษาตางประเทศภาษาเดียวกันก็ได ภาษาตางประเทศในที่นี้ หมายถึง ภาษาที่เปนเครื่องมือ
ในการศึกษาคนควาความรูเพื่อทําวิทยานิพนธ สําหรับหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษหากผูเรียน
ชาวตางประเทศรายใดมีการทําวิทยานิพนธในเรื่องที่เกี่ยวของกับประเทศไทย ยอมใหกําหนดเปนภาษาไทยได
ยกเวนกรณีที่ผูเรียนเปนคนไทย ตองกําหนดเปนภาษาตางประเทศ สวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทย
ตองกําหนดเปนภาษาตางประเทศเทานั้น
๑๐. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ เนื่องจากตําราตาง ๆ
ที่จะใชศึกษาตอยอดองคความรูในระดับสากลดวยตนเอง สวนใหญจะเปนตําราภาษาอังกฤษ และควร
ใหความสําคัญกับภาษาไทยเพื่อเปนเอกลักษณและภาคภูมิใจในความเปนไทย
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๑๑. การสอบวิทยานิพนธ ควรเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได โดยเฉพาะวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก ซึ่งมีการเสนอผลงานวิจัยที่สามารถตรวจสอบได
๑๒. การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑)
การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ
อยางเดียว ใหสถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
๑๒.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนได
๑๒.๒ สถาบันที่จะเปดสอนตองมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได
และมีทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ
๑๒.๓ สถาบันที่จะเปดสอนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมที่จะรองรับ และสนับสนุน
งานวิจัยของผูเรียน
๑๒.๔ สถาบันที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
๑๒.๕ สถาบันที่จะเปดสอนควรพรอมที่จะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได
๑๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหเขาศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกิตได
ไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา
๑๓.๒ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง มิ ใ ช ส ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาเอก ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา
๑๓.๓ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือเทียบเทา
ปริญญาโท สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมากอน
๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา
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การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใหแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ใหตรงกับที่ระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรอง ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือ
ศึกษาตอ
๑๕. ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล า วได หรื อ มี ค วามจํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

แนวปฏิบัตใิ นการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. หลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอน)
1.1 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรสอดคลองนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ และความ
ตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
1.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปน
อยางอื่น
1.3 หลักสูตรที่เปดสอนตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (ถามี)
1.4 สถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพและความพรอมในการเปดดําเนินการหลักสูตร ทั้งดาน
คณาจารย ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
1.5 หลักสูตรที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันกอนเปดสอน
1.6 หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันแลว ตอง
เสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวนั ที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ
เพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กาํ หนดอาจจะไมไดรับ
การพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร
1.7 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
1.7.1 หลักสูตรที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตร
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
1.7.2 แบบเสนอขอมูลหลักสูตรทีก่ รอกขอมูลครบถวน โดยอธิการบดีลงนามรับรอง
ความถูกตองของขอมูลทั้งหมดพรอมประทับตราสถาบันทุกหนา
1.7.3 สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
1.7.4 เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ จํานวน 5 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล
(CD/……..)
1.7.5 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณหรืออางถึง อาทิ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับ ใหจดั ทําเปนเอกสารผนวกแนบทายหลักสูตรฉบับสมบูรณ
1.8 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน

-22. หลักสูตรปรับปรุง
2.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุง (เปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค
ของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึกษา)
2.1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อ
เปนอยางอื่น
2.1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.1.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุงตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
2.1.4 หลักสูตรทีไ่ ดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติแลว ตองเสนอใหคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันทีไ่ ดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพื่อพิจารณารับทราบหรือ
รับรองหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมไดรับการพิจารณารับทราบหรือ
รับรองหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
2.1.5 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
1) หลักสูตรทีเ่ สนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และจัดทําตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตร
เดิมและหลักสูตรฉบับปรับปรุง
2) แบบเสนอขอมูลหลักสูตรที่กรอกขอมูลครบถวน โดยอธิการบดีลงนามรับรองความ
ถูกตองของขอมูลพรอมประทับตราสถาบันทุกหนา
3) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง
4) เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงจํานวน 5 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..)
5) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณหรืออางถึง อาทิ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับ ใหจดั ทําเปนเอกสารผนวกแนบทาย
2.1.6 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน
2.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (เปนการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา
การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยไมกระทบโครงสราง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ)
2.2.1 หลักสูตรปรับปรุงควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อ
เปนอยางอื่น
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2.2.2 หลักสูตรทีป่ รับปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.2.3 เอกสารที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดสาระของหลักสูตรในสวนที่ตองการปรับ
ปรุงแกไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
2.2.4 ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรและแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเปนรายภาคการศึกษา
2.2.5 ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแกไขหลายครั้ง ใหรวบรวมและสรุปจัดทําเปน
เอกสารฉบับเดียว
2.2.6 ใหสงเอกสารตามขอ 2.2.5 จํานวน 5 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..)
อนึ่ง การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง จะเปนไปภายใต
เงื่อนไขที่วา มหาวิทยาลัย/สถาบันไดจัดทําหลักสูตรสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร นโยบาย
และ/หรือหลักเกณฑที่เกีย่ วของเทานั้น หากมิไดเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไมอาจสงหลักสูตรดังกลาวไปใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร เพื่อประโยชนในการบรรจุและการแตงตัง้ ขาราชการพลเรือน รวมทัง้ กําหนดเงินเดือน
ที่ควรไดรบั และระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง
----------------------------------

หัวขอและรายละเอียด………
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หัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ/ใหความเห็นชอบ
1. ชื่อหลักสูตร ใหระบุชอื่ เต็มของหลักสูตรพรอมสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สําหรับ
ปกหนา ใหระบุชื่อเต็มของหลักสูตรพรอมสาขาวิชาและระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง
และ ป พ.ศ. )
2. ชื่อปริญญา ใหระบุชอื่ เต็มละอักษรยอของปริญญา ทั้งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหมีความ
สอดคลองกัน สําหรับชือ่ ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาของสถาบัน หรือตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. หนวยงานรับผิดชอบ ใหระบุภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร ใหแจงปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
อยางชัดเจน เชน เพื่อผลิตบัณฑิตประเภทและคุณลักษณะใด และ/หรือเปนวัตถุประสงคพิเศษอัน
ใดของสถาบันอุดมศึกษานั้น เปนตน
5. กําหนดการเปดสอน ใหระบุปการศึกษาที่จะเปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบ/เห็นชอบหลักสูตรแลว แตยังไมสามารถดําเนิน
การเปดสอนในปที่กําหนดได ใหแจงเหตุผลและความจําเปนใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาทราบ
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษา เชน คุณวุฒิ แตมระดับคะแนนเฉลี่ย
ประสบการณ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา ใหแจงวิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผูเขาศึกษาโดยสังเขป
8. ระบบการศึกษา ใหแจงระบบการศึกษา การคิดหนวยกิตรายวิชาภาคทฤษฎี รายวิชาภาคปฏิบัติ
และการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม
9. ระยะเวลาการศึกษา ใหระบุระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร และระยะเวลาที่ใหศึกษาได
อยางนอยและอยางมากของหลักสูตรนั้น
10. การลงทะเบียนเรียน ใหระบุจํานวนหนวยกิตอยางนอยและอยางมากที่ใหลงทะเบียนเรียนได
ในแตละภาคการศึกษา
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหแจงเกณฑการวัดผลและเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรอยางละเอียด
12. อาจารยผูสอน ใหแยกเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา) และอาจารยพิเศษโดยแจงรายชื่อ คุณวุฒิและสาขาวิชา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา (ถามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยูแลว และที่จะ
มีในหลักสูตรที่เปดสอนใหม

-513. จํานวนนิสิตนักศึกษา ใหแสดงจํานวนนิสิตนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในหลักสูตร และจํานวน
บัณฑิตที่คาดวาจะจบในแตละปการศึกษา เปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา
ที่เปดสอนหลักสูตรนั้น
14. สถานที่และอุปกรณการสอน ใหแจงสถานที่และอุปกรณการสอนทั้งที่มีอยูแลวและทีต่ อ งการเพิ่ม
ในอนาคต
15. หองสมุด ใหแจงจํานวนหนังสือ ตําราเรียน วารสาร และเอกสารอื่น ๆ ที่สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด
สอนหรืออยูในระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส
16. งบประมาณ ใหแจงงบประมาณ โดยแยกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้ง
งบประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
17. หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1) จํานวนหนวยกิต ใหระบุหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
(2) โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปนหมวด
วิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวอยาง
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
36 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
12 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
93 หนวยกิต
- วิชาแกน
30 หนวยกิต
- วิชาเอก
45 หนวยกิต
- วิชาโท
18 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
(3) รายวิชา ใหระบุเลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน
หนวยกิต จํานวนชัว่ โมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบตั ิ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
ตัวอยางที่ 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
114 - 101 อังกฤษ 1
2 (2-0-4)
English 1
163 - 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 (1-2-3)
Engineering Drawing 1
ฯลฯ

-6(4) แผนการศึกษา ใหแสดงรายวิชาที่จดั สอนตามหลักสูตรในแตละภาคการศึกษาจนครบตาม
หลักสูตร
ตัวอยาง
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
082 – 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
612 – 211 เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
ฯลฯ
(5) คําอธิบายรายวิชา ใหเขียนคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาไทย หรือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยใหมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชานั้น
18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
การบริหารหลักสูตร
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
19. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดาน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมิน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
20. จํานวนเอกสาร ใหสถาบันอุดมศึกษา จัดสงเอกสารหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา จํานวน 5 ชุด พรอมทั้งแนบมติการใหความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
----------------------------

